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Ref. acompanhamento das reuniões do COE-SESA/PR 

Data: 20 de julho de 2021, às 16h00

Abertura  

Doutora Acácia  Nasr  iniciou a reunião destacando brevemente sobre a pauta do dia,

agradecendo a participação de todos e, na sequência, passou a apresentar o informe

epidemiológico. 

1. Informe Epidemiológico

Na data de hoje,  2.657 casos confirmados e 95 mortes pela Covid-19. Os dados

acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.342.863

casos confirmados e 33.720 óbitos. 1.474 pacientes com diagnóstico confirmado de

Covid-19 estão internados. São 1.148 pacientes em leitos SUS (636 em UTI e 512

em  enfermaria)  e  326  em  leitos  da  rede  particular  (157  em  UTI  e  169  em

enfermaria).  Há outros 1.836 pacientes internados,  884 em leitos UTI e 952 em

enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e na

rede privada, e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Registrou-se, ainda, o óbito de 95 pacientes - 45 mulheres e 50 homens, com idades

que variam de 22 a 96 anos. 

Registrou-se redução da taxa de ocupação de leitos de UTIs e de enfermaria. A

SESA/PR  está  empenhada  em  ampliar  a  vacinação  em  todo  o  estado,

especialmente,  com a  confirmação  da  circulação  da  variante  delta,  considerada

mais contagiosa. Que pretende-se realizar busca ativa aos usuários que não foram

aplicar a segunda dose. 



O coeficiente de incidência semanal traduz um momento mais estável do controle

da pandemia, porém, são números ainda considerados altos: 



Consulte aqui o Boletim Epidemiológico completo.  

2. Dados preliminares da Investigação  da Variante Delta no Paraná (MS-

equipe Episus/SESA-PR).

Silvio  Almeida,  da  Equipe  EpiSUS  –  SESA/PR,  apresenta  os  dados  sobre  a

investigação da variante delta. Estão em Londrina, Rolândia, Francisco Beltrão e em

São José dos Pinhais. 

Isabela  Herácio,  investigadora  do  EpiSUS,  que  realizou  o  estudo  em  Francisco

Beltrão e que agora está em São José dos Pinhais, apresenta suas conclusões em

relação aos casos até então confirmados nesses municípios. 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-07/informe_epidemiologico_20_07_2021_1.pdf
















Isabela ressalta que em São José dos Pinhais os trabalhos foram iniciados ontem,

portanto, os trabalhos estão em fase preliminar.

Que, até o momento, não existe um histórico de viagem em relação aos pacientes

que positivaram para a variante delta (com mais certeza em relação ao casos de

Francisco  Beltrão,  em SJP  as  investigações  ainda  estão  em andamento).  Doutor

Silvio Almeida (EpiSUS) questiona se o caso de Francisco Beltrão seja mesmo da

variante em questão.  Uma amostra coletada em laboratório particular,  que será

enviada à FIOCRUZ, para nova análise, e fazer uma espécie de contra-prova. 

Dra.  Acácia  informa que na presente data houve reunião para determinar  quais

providências  serão  adotadas  em  relação  aos  municípios  de  Curitiba,  Piraquara,

Araucária e Piên, que também tiveram casos da variante delta confirmados. 

A investigação realizada nos casos em Rolândia, Mandaguari e Apucarana

foi apresentada pela técnica do EpiSUS Tayna Souza Silva:





Caso inicial em Apucarana  – pessoa diagnosticada com a variante delta havia

viajado  do  Japão  para  Guarulhos,  e  de  Guarulhos  para  Londrina  (vôos  lotados).

Após,  realizaram churrasco  com familiares.  Os  contatos  foram investigados,  e  a

situação  avançou  para  Rolândia,  Joinville,  Apucarana  e  Cambé  (em  vermelho:

variante delta confirmada; vermelho com preto: óbito por delta; verde: covid –

provavel  delta;  azul:  negativo  para  covid;  amarelo:  caso  suspeito;  cinza:

profissionais de saúde que tiveram contato):

 

3. Informes – não houve

********** A reunião encerrou-se às 17h10 **********


